ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:

ЈМБ:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ УЧЕНИКА ИЛИ ОВАШЋЕНОГ ЛИЦА
(издата од):

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПРИМЉЕНО:
ОРГ.ЈЕД.

АДРЕСА:

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

Е-МАИЛ:
КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН:
ПРЕДМЕТ:

ГП О 8. 2. 1. 13 1 2
Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа према
критеријуму СОЦИЈАЛНИ СТАТУС

ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ ИМАЈУ:
1. дијете погинулог борца,
2. дијете ратног војног инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,
3. дијете без оба родитеља,
4. дијете самохраних родитеља,
5. дијете чији је један или оба родитеља незапослен, са утврђеним социјалним статусом,
6. ако је ученик особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу његу и помоћ,
7. члан породице са четворо и више дјеце и
8. да је дијете родитеља са статусом цивилна жртве рата или да је сам цивилна жртва рата.
(ЗАОКРУЖИТИ КАТЕГОРИЈУ ПО КОЈОЈ КОНКУРИШЕ)
Поред горе наведених услова, потребно је и да испуњавају опште услове предвиђене чланом 6. Правилника о
додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским
установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).
(ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ, ОСТВАРУЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ КОЈИ ИМА СТАТУС У
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОЈ ОД НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРИЈА).
ПОПУЊАВА ЗА УЧЕНИКЕ: Уписан сам као редован ученик у ____ разред
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (назив средње школе, смјер и
занимање).
 Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)
 Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Потпис подносиоца:
Приједор,

године.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних
услова предвиђених Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих
школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама (Службени гласник
Града Приједор, број: 18/21 и 19/21)
I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:
1. увјерење да је ученик држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
2. увјерење да ученик има пребивалиште на подручју града Приједора,
3. увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да није
обновио ни један разред у уписаној средњој школи;
4. свједочанство из претходних разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној
средњој школи има примјерно владање;
5. изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.
II -ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА:
1. рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује да је
подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I (прве) до V (пете) категорије,
дијете цивилне жртве рата или да је цивилна жртва рата,
2. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете без оба
родитеља,
3. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете
самохраног родитеља и да се налази у стању социјалне угрожености,
4. увјерење надлежног органа, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из
породице са утврђеним социјалним статусом,
5. рјешење надлежног органа, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из
породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс особа са
инвалидитетом, и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7. извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства издат од стране Завода за
запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим приходима,
8. кућна листу о броју чланова домаћинства и
9. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ.

PODACI O UČENIKU

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

E-UPR - IB

PREZIME (IME RODITELJA) I IME:

JMB:
BROJ LIČNE KARTE UČENIKA ILI OVAŠĆENOG LICA (izdata od):

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
PRIMLJENO:

ADRESA:

ORG.JED.

E-MAIL:
KONTAKT
TELEFON:
PREDMET:

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

GP O 8. 2. 1. 13 1 2
Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola prema kriterijumu

SOCIJALNI STATUS

PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU IMAJU:
1. dijete poginulog borca,
2. dijete ratnog vojnog invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,
3. dijete bez oba roditelja,
4. dijete samohranih roditelja,
5. dijete čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen, sa utvrđenim socijalnim statusom,
6. ako je učenik osoba sa invaliditetom i/ili da je korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. član porodice sa četvoro i više djece i
8. da je dijete roditelja sa statusom civilna žrtve rata ili da je sam civilna žrtva rata.
(ZAOKRUŽITI KATEGORIJU PO KOJOJ KONKURIŠE)
Pored gore navedenih uslova, potrebno je i da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6. Pravilnika o dodjeli
stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni
glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).
(PRAVO NA STIPENDIJU PREMA SOCIJALNOM STATUSU, OSTVARUJE PODNOSILAC PRIJAVE KOJI IMA STATUS U NAJMANJE
JEDNOJ OD NAVEDENIH KATEGORIJA).
POPUNJAVA ZA UČENIKE: Upisan sam kao redovan učenik u ____ razred
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (naziv srednje škole, smjer i zanimanje).
 Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)
 Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)

DA
DA

NE
NE

Potpis podnosioca:
Prijedor,

godine.

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
predviđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog
ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 18/21 i 19/21)
I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH USLOVA:
1. uvjerenje da je učenik državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da učenik ima prebivalište na području grada Prijedora,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan učenik, da prvi put upisuje razred srednje škole, da nije obnovio ni jedan
razred u upisanoj srednjoj školi;
4. svjedočanstvo iz prethodnih razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi
ima primjerno vladanje;
5. izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.
II -DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA:
1. rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na
konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata ili da je civilna
žrtva rata,
2. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete bez oba
roditelja,
3. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete samohranog
roditelja i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti,
4. uvjerenje nadležnog organa, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa
utvrđenim socijalnim statusom,
5. rješenje nadležnog organa, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa
četvoro i više djece ili rodni list za svako dijete,
6. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa
invaliditetom, i/ili korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva izdat od strane Zavoda za zapošljavanje ili
uvjerenje Poreske uprave o ostvarenim oporezivim prihodima,
8. kućna listu o broju članova domaćinstva i
9. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE.

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:

ЈМБ:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ УЧЕНИКА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(издата од):

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПРИМЉЕНО:
ОРГ.ЈЕД.

АДРЕСА:

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

Е-МАИЛ:
КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН:
ПРЕДМЕТ:

ГП О 8. 2. 1. 14 1 2
Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа према
критеријуму ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА ИМАЈУ:
ученици који похађају редовно средњу школу одговарајућег усмјерења, у занимању које је утврђено
као дефицитарно, а који први пут уписују други и више разреде средње школе и који имају просјек
оцјена од 3,5 и више, под условом да испуњавају опште услове предвиђене чланом 6. Правилника о
додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија
на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

ПОПУЊАВА УЧЕНИК:
Уписан сам као редован ученик у ____ разред
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(назив средње школе, смјер и занимање).

 Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)
 Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Потпис подносиоца:
Приједор,

године.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних
услова, прописаних Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града
Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:
1. увјерење да је ученик држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
2. увјерење да ученик има пребивалиште на подручју града Приједора,
3. увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да није обновио ни
један разред у уписаној средњој школи,
4. свједочанство из претходних разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој
школи има примјерно владање и
5. изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.
II - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА:
1. увјерење/потврда да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик одговарајућег
усмјерења, у занимању које је утврђено као дефицитарно,
2. потврда о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе,
3. потврда школе о примјерном владању и
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ.

PODACI O UČENIKU

E-UPR - IB

PREZIME (IME RODITELJA) I IME:

JMB:

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

BROJ LIČNE KARTE UČENIKA ILI OVLAŠĆENOG LICA (izdata od):

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
PRIMLJENO:

ADRESA:

ORG.JED.

E-MAIL:
KONTAKT
TELEFON:
PREDMET:

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

GP O 8. 2. 1. 14 1 2
Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola prema kriterijumu

DEFICITARNA ZANIMANJA

PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA IMAJU:
učenici koji pohađaju redovno srednju školu odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao
deficitarno, a koji prvi put upisuju drugi i više razrede srednje škole i koji imaju prosjek ocjena od 3,5 i više,
pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada
Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama
(„Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

POPUNJAVA UČENIK:
Upisan sam kao redovan učenik u ____ razred
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(naziv srednje škole, smjer i zanimanje).

 Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)
 Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)

DA
DA

NE
NE

Potpis podnosioca:
Prijedor,

godine.

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,
propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog
ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH USLOVA:
1. uvjerenje da je učenik državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da učenik ima prebivalište na području grada Prijedora,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan učenik, da prvi put upisuje razred srednje škole, da nije obnovio ni jedan
razred u upisanoj srednjoj školi,
4. svjedočanstvo iz prethodnih razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi ima
primjerno vladanje i
5. izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.
II - DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA:
1. uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja,
a. zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno,
2. potvrda o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole,
3. potvrda škole o primjernom vladanju i
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE.

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ:

ЈМБ:
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ УЧЕНИКА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ГП О 8. 2. 1. 15 1 2
Пријава на Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа према
критеријуму УСПЈЕХ У ШКОЛИ

ПРАВО НА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ПО КРИТЕРИЈУМУ - УСПЈЕХ У ШКОЛИ ИМАЈУ:
редовни ученици који први пут уписују други, трећи или четврти разред средње школе, под условом
да су завршили претходне школске године са просјеком оцјена 4,50 и више и да испуњавају опште
услове предвиђене чланом 6. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих
школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града
Приједор“, број: 18/21 и 19/21).

ПОПУЊАВА УЧЕНИК: Уписан сам као редован ученик у ____ разред
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(назив средње школе, смјер и занимање).

 Да ли остварујете право на стипендију од стране другог даваоца ? (означите)
 Да ли сте до сада примали стипендију Града Приједор ? (означите)

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Потпис подносиоца:
Приједор,

године.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних
услова предвиђених Правилником о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа
и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града
Приједор“, број: 18/21 и 19/21).
I - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:
1. увјерење да је ученик држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
2. увјерење да ученик има пребивалиште на подручју града Приједора,
3. увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да није обновио
ни један разред у уписаној средњој школи,
4. свједочанство из претходних разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој
школи има примјерно владање и
5. изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

II - ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА:
1. увјерење/потврда да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик,
2. потврда о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе
и
3. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ.

PODACI O UČENIKU

E-UPR - IB

PREZIME (IME RODITELJA) I IME:

JMB:

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

BROJ LIČNE KARTE UČENIKA ILI OVLAŠĆENOG LICA (izdata od):

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
PRIMLJENO:

ADRESA:

ORG.JED.

E-MAIL:
KONTAKT
TELEFON:
PREDMET:

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

GP O 8. 2. 1. 15 1 2
Prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola prema kriterijumu
USPJEH U ŠKOLI

PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE PO KRITERIJUMU - USPJEH U ŠKOLI IMAJU:
redovni učenici koji prvi put upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, pod uslovom da su završili
prethodne školske godine sa prosjekom ocjena 4,50 i više i da ispunjavaju opšte uslove predviđene članom 6.
Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na
visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).

POPUNJAVA UČENIK: Upisan sam kao redovan učenik u ____ razred
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(naziv srednje škole, smjer i zanimanje).

 Da li ostvarujete pravo na stipendiju od strane drugog davaoca ? (označite)
 Da li ste do sada primali stipendiju Grada Prijedor ? (označite)

DA
DA

NE
NE

Potpis podnosioca:
Prijedor,

godine.

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
predviđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog
ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 18/21 i 19/21).
I - DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH USLOVA:
1. uvjerenje da je učenik državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da učenik ima prebivalište na području grada Prijedora,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan učenik, da prvi put upisuje razred srednje škole, da nije obnovio
razred u upisanoj srednjoj školi,

ni jedan

4. svjedočanstvo iz prethodnih razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi ima
primjerno vladanje i
5. izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

II - DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA:
1. uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik,
2. potvrda o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole i
3. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE.

